
Datum          : aug 2022                        
  
Onderwerp : fietstocht 17 augustus 
 
 

 

Fietstocht in samenwerking met de Zonnebloem voor KBO-en Zonnebloemgasten 

Wij nodigen U uit om op 17 augustus a.s. deel te nemen aan een mooie fietstocht in onze regio. Lengte 
van de fietstocht is ca. 38 km. De fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Zonnebloem. 
Niet-fietsers en leden die moeilijk ter been zijn kunnen mee in de bus van de Zonnebloem. Zij gaan met 
een bus van Ghielen een mooie tocht maken in de omgeving. In de bus is plaats voor maximaal 20  
personen. 
Programma.: 13.00  uur:  Vertrek  bij de kerk/Wieksjlaag 

Ca. 14.45 uur:  Pauze met koffie/thee met gebak in het Pesthuisje te Haelen  
Ca. 15.30 uur:   Vertrek voor 2e gedeelte van de fietstocht retour naar Beringe. 
Ca. 17.30 uur:  Terug in Beringe.  

Tijdens de pauze zal een persoon van de afd. IVN  Roermond een en ander komen vertellen over het 
ontstaan en de geschiedenis van Het Pesthuisje  en St. Elisabeth klooster  te Haelen. 
 
Op zowel heen- alsook  terugtocht wordt door de fietsers een tussenstop met drinkpauze gehouden. 
Zelf voor de drank zorgen. Na terugkomst in Beringe gaan we nog een lekker hapje eten bij Plaza . De 
totale kosten bedragen € 20,00 p.p.  U kunt ook kiezen voor alleen koffie/thee  gebak. Kosten € 5,00 p.p.  
Gelieve bij Uw opgave te vermelden waarvoor U kiest.  Kosten voor koffie en gebak worden gedeeltelijk 
gesponsord door de Zonnebloem.    
Extra consumpties zijn altijd voor eigen rekening. 
In geval de fiets- en bustocht vanwege slecht weer niet door zou kunnen  gaan, wordt u door de 
organisatie tijdig  gebeld. 
Attentie: de gehele fietstocht is op eigen risico. 
Opgave voor de fietstocht/bustocht  is mogelijk tot en met uiterlijk dinsdag 9 augustus 2022. 
Gelieve Uw opgave  middels onderstaande strookje + de eigen bijdrage van € 20,00 of € 5,00 p.p.in te 
leveren  bij;  Thera Janssen. Kanaalstraat 55. Telefoon 077-3076346. Betaling per bank ( banknr KBO 
NL55RABO 0141994649) is ook mogelijk.  Gelieve bij betaling per bank uw voornaam ( en/of 
voornamen, in geval u met meerdere personen deelneemt),  door te geven.  Uw betaling per bank geldt 
dan als aanmelding voor deelname. 
Hierlangs afknippen.     

Opgave voor fietstocht 17 augustus 2022. 

 
Naam:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres:-------------------------------------------------------------------------------------  Telefoon:------------------------------- 
 
Aantal personen:----------Koffie/Thee gebak :  Ja / Nee…….. Eten na terugkomst in Beringe:  Ja /Nee……... 
 
Gaat mee in bus van Zonnebloem:    Ja / Nee…………………………………………………………………………………………… 
 
Uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO-PCOB gaat zorgvuldig om met Uw persoonsgegevens. Hoe 

we dat doen kunt U nalezen in het privacystatement. www.kbo-pcob.nl/avg. 

Secretariaat:  Wiel Bruijnen, Rubensstraat 1, 5986 BD,  Beringe                                                 

Telefoon: 077-3075163 email: kboberinge@gmail.com  website: http://kboberinge.nl 

Rabobank NL55 RABO 0141994649                        Kamer van Koophandel nr. 40164753 
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